สรุปข่าวการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยนเรศวร ครั้งที่ 23/2563
วันที่ 24 ธันวาคม 2563 เวลา 13.30 น. ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กาญจนา เงารังษี อธิการบดี
เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยนเรศวร ครั้งที่ 23/2563 ณ ห้องประชุ ม
สุพรรณกัลยา 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 3 มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยนเรศวรมีเรื่องพิจารณาดังนี้
กรรมการบริหารฯ ร่วมแสดงความยินดีแก่บุคลากรของมหาวิทยาลัยเนื่องในโอกาสได้รับคัดเลือกเป็น
บุคคลดีเด่นและรับโล่เกียรติยศ ประจำปี 2563 จากสมาคมนักเรียนเก่าโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ดังนี้...
1. ศาสตราจารย์นายแพทย์ ศิริเกษม ศิริลักษณ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์
2. รองศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ แย้มเม่น คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีระศักดิ์ ฉายประสาท คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรเดช ณ กรม ผู้ช่วยอธิการบดี
กรรมการบริหารฯ พิจารณาเห็นชอบ เพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัยนเรศวรพิจารณาต่อไปดังนี้
1. เห็นชอบ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MoU) ระหว่าง มหาวิทยาลัยนเรศวร
กับ Mulitimedia University ประเทศมาเลเซีย
2. เห็นชอบ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MoU) ระหว่าง มหาวิทยาลัยนเรศวร
กับ สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
3. เห็นชอบ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง มหาวิทยาลัยนเรศวร กับ กรมคุ้มครองสิทธิ
และเสรีภาพ
กรรมการบริหารฯ รับทราบ และแสดงความยินดีแก่นิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวรที่คว้ารางวัลชนะเลิศการ
แข่งขัน "BANGKOK OPEN TAEKWONDO INTERNATIONAL 2020" "ALL THAILAND HAPDIDO CHAMPIONSHIP
2020" โดยมีผลรางวัล ดังนี้
1. นายภาสวิชญ์ จันทร์ทิพย์ คณะศึกษาศาสตร์ สาขาพลศึกษาและวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายได้รับ
รางวัล ดังนี้
1.1 รางวัลชนะเลิศ ประเภท Speed kick punch อายุ 18 ปี ขึ้นไป ประเภทชาย 1 เหรียญทอง

1.2 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภท Speed kick kick 18 ปี ชาอายุ 18 ปี ขึ้นไป ประเภทชาย
1 เหรียญเงิน
1.3 รางวั ลรองชนะเลิ ศอั นดั บ 1 ประเภท Kyorugi OPEN อายุ 18 ปี ขึ ้ นไป ประเภทชาย
1 เหรียญเงิน
1.4 รางวั ลรองชนะเลิ ศอั นดั บ 2 ประเภท Kyorugi OPEN อายุ 18 ปี ขึ ้ นไป ประเภทชาย
1 เหรียญทองแดง
2. นายชยณัฐ สิงห์ลอ คณะศึกษาศาสตร์ สาขาพลศึกษาและวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายได้รับรางวัล
รองชนะเลิศอันดับ 1 Kyorugi OPEN อายุ 18 ปี ขึ้นไป ประเภทชาย 1 เหรียญเงิน
3. นายทิตต์รังสรรค์ รสสุคนธ์ คณะศึกษาศาสตร์ สาขาพลศึกษาและวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายได้รับ
รางวัล ดังนี้
3.1 รางวัลชนะเลิศ ประเภท Speed kick punch อายุ 18 ปี ขึ้นไป ประเภทชาย 1 เหรียญทอง
3.2 รางวั ลรองชนะเลิ ศอั นดั บ 1 ประเภท Speed kick kick อายุ 18 ปี ขึ ้ นไป ประเภทชาย
1 เหรียญเงิน
3.3 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภท Kyorugi OPEN 18 ปี อายุ 18 ปี ขึ้นไป ประเภทชาย
1 เหรียญเงิน
นอกจากนี้ กรรมการบริหารฯ รับทราบ มหาวิทยาลัยให้การสนับสนุนการดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คน
ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี
ตามภารกิจของหน่วยงาน และบูรณาการการดำเนินงานร่วมกับหน่วยงานหลัก คือ กรมปศุสัตว์ กรมควบคุมโรค และ
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ในการดูแล เฝ้าระวังและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์
ของโครงการ ตามที่สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมได้ขอความร่วมมือ
สนับสนุน
สำหรับกำหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยนเรศวร ครั้งที่ 1/2564 จะจัดขึ้นใน
วันอังคารที่ 5 มกราคม 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสุพรรณกัลยา 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี
ชั้น 3 มหาวิทยาลัยนเรศวร
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่า ยเลขานุการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
นเรศวร กองกลาง สำนักงานอธิการบดี โทร 0 5596 2328

